
 
Zarządzenie nr 23/2018 

 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach 
z dnia 16 lipca 2018r. 

 
 

W sprawie   wprowadzenia dokumentacji: Polityki Bezpieczeństwa  Przetwarzania Danych Osobowych 

i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym do przetwarzania  danych osobowych 

w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach. 

 

 
              Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 
119, str. 1), oraz na podstawie § 16 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach                                                                                    
zarządza  się,  co następuje: 
 

§ 1 
 

W celu zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących ochronę przetwarzania danych osobowych 
oraz określenia zasad postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych wprowadza się Politykę Bez-
pieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i Instrukcję Zarzą-
dzania Systemem Informatycznym  do przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach  
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 

Treść niniejszego Zarządzenia wraz z załącznikami zostaje podana do wiadomości wszystkich pracowników mających dostęp 

do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, którzy potwierdzają 

ten fakt swoim podpisem. 

  

§ 3 
 

 Wykonanie i nadzór nad Zarządzeniem w Ośrodku Pomocy Społecznej powierza się Administratorowi Danych. 

 
§ 4 

 
Zobowiązuje się wszystkich pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach mających dostęp do danych 

osobowych do: 

1) ścisłego przestrzegania zasad i instrukcji zawartych w dokumentacji wymienionej w § 1  niniejszego Zarządzenia; 
2) złożenia oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy treści danych osobowych, z którymi w toku wykonywania obowiązków 
się zapoznają według wzoru,  który  stanowi załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych. 

 
§ 5 

 
Traci moc Zarządzenie nr 8/2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych 
osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

§ 6 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 
(-) mgr Elżbieta Krzak 


